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Ehdotus päätökseksi (KOM(2004)0471 – C6-0096/2004 – 2004/0152(COD))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 12
2 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) Kehitetään nuorten yhteisvastuullisuutta, 
etenkin Euroopan unionin sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi.

b) Kehitetään nuorten yhteisvastuullisuutta 
ja edistetään erilaisuuden 
suvaitsevaisuutta, etenkin Euroopan unionin 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
vahvistamiseksi.

Or. fr

Perustelu

Euroopan unionissa on suuria kulttuurisia, uskonnollisia ja sosiaalisia ja muita eroja. 
Sosiaalisen koheesion edistäminen ei voi tapahtua kuin siten, että nuorille sukupolville 
saadaan iskostettua tietyt periaatteet ja etenkin yhteisvastuullisuus ja suvaitsevaisuus kaikkia 
kohtaan, jotta ajattelutavat saataisiin kehittymään.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 13
2 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) Myötävaikutetaan nuorten toimintaa 
tukevien järjestelmien laadun ja 
nuorisoalalla toimivien kansalaisjärjestöjen 
edellytysten kehittämiseen.

d) Myötävaikutetaan nuorten toimintaa 
tukevien järjestelmien laadun ja 
nuorisoalalla toimivien kansalaisjärjestöjen 
toiminnan vahvistamiseen ja edellytysten 
kehittämiseen unionin tavoitteiden 
toteuttamiseksi nuorisoalalla.

Or. fr

Perustelu

On tarpeen täsmentää millaista tukea annetaan kansalaisjärjestöille, joilla on keskeinen rooli 
EU:n tavoitteiden toteuttamisessa nuorisoalalla. Päätöksen 4 artiklan 4 kohdan mukaan 
tukijärjestelmiin ja kansalaisjärjestöihin liittyvien toimien "tavoitteena on tukea Euroopan
tasolla toimivia nuorisojärjestöjä, muun muassa nuorison kansalaisjärjestöjen toimintaa."

Tarkistuksen esittäjä(t): Anna Hedh

Tarkistus 14
2 artiklan 1 kohdan e a alakohta (uusi)

e a) edistää naisten ja miesten tasa-arvoa.

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 15
2 artiklan 2 kohta

2. Ohjelman yleistavoitteet täydentävät 
tavoitteita, joihin pyritään Euroopan unionin 
muilla toiminta-aloilla kuten yleissivistävän 
ja ammatillisen koulutuksen alalla tietojen ja 
taitojen Euroopan kehittämiseksi ja 
elinikäisen oppimisen edistämiseksi sekä 
kulttuurin ja urheilun alalla.

2. Ohjelman yleistavoitteet täydentävät 
tavoitteita, joihin pyritään Euroopan unionin 
muilla toiminta-aloilla kuten yleissivistävän 
ja ammatillisen koulutuksen alalla tietojen ja 
taitojen Euroopan kehittämiseksi ja 
elinikäisen oppimisen edistämiseksi sekä 
kulttuurin, urheilun, kielten, sosiaalisen 
osallisuuden edistämisen, sukupuolten 
tasa-arvon, syrjinnän torjumisen, 
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tutkimuksen, yritystoiminnan ja unionin 
ulkoisten toimien alalla.

Or. fr

Perustelu

On välttämätöntä säilyttää johdonmukaisuus tämän kohdan ja 11 artiklan välillä, jossa 
mainitaan nuorisotoimintaohjelman täydentävyys yhteisön muiden toimintavälineiden kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eva-Britt Svensson

Tarkistus 16
2 artiklan 2 kohta

2. Ohjelman yleistavoitteet täydentävät 
tavoitteita, joihin pyritään Euroopan unionin 
muilla toiminta-aloilla kuten yleissivistävän 
ja ammatillisen koulutuksen alalla tietojen ja 
taitojen Euroopan kehittämiseksi ja 
elinikäisen oppimisen edistämiseksi sekä 
kulttuurin ja urheilun alalla.

2. Ohjelman yleistavoitteet täydentävät 
tavoitteita, joihin pyritään Euroopan unionin 
muilla toiminta-aloilla kuten yleissivistävän 
ja ammatillisen koulutuksen alalla tietojen ja 
taitojen Euroopan kehittämiseksi ja 
elinikäisen oppimisen edistämiseksi sekä 
sukupuolten tasa-arvon, kulttuurin ja 
urheilun alalla.

Or. en

Perustelu

Miesten ja naisten tasa-arvon edistäminen on myös mainittava.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Esther Herranz García

Tarkistus 17
3 artiklan 1 alakohdan h alakohta

h) Huolehditaan naisten ja miesten välisen 
tasa-arvon noudattamisesta ohjelmaan 
osallistumisessa sekä sukupuolten tasa-
arvon edistämisestä toimien yhteydessä.

h) Huolehditaan naisten ja miesten välisen 
tasa-arvon noudattamisesta ja edistämisestä 
ohjelmaan osallistumisessa ja kaikkien 
syrjinnän muotojen torjumisesta.

Or. es

Perustelu

Kaikkien syrjinnän muotojen torjuminen ja naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistäminen 
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on otettava huomioon ohjelman puitteissa kehitettävissä toimissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 18
3 artiklan 1 alakohdan g alakohta

g) Huolehditaan muita heikommassa 
asemassa olevien nuorten osallistumisesta 
ohjelmaan.

g) Huolehditaan muita heikommassa 
asemassa olevien nuorten osallistumisesta 
ohjelmaan ja etenkin maahanmuuttajien ja 
vähemmistöihin kuuluvien sekä 
vammaisten nuorten.

Or. fr

Perustelu

Maahanmuuttajilla ja vähemmistöihin kuuluvilla sekä vammaisilla nuorilla on usein 
vähemmän mahdollisuuksia osallistua nuorisolle tarkoitettuihin aloitteisiin ja ohjelmiin ja 
tämän vuoksi heihin olisi kiinnitettävä erityishuomiota sosiaalisen koheesion vahvistamiseksi 
Euroopan unionissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 19
3 artiklan 2 alakohdan johdantokappale

2. Yleistavoitteen ”Kehitetään nuorten 
yhteisvastuullisuutta, etenkin Euroopan 
unionin sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
vahvistamiseksi” osalta:

2. Yleistavoitteen ”Kehitetään nuorten 
yhteisvastuullisuutta ja edistetään 
erilaisuuden suvaitsevaisuutta, etenkin 
Euroopan unionin sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi” osalta:

Or. fr

Perustelu

Euroopan unionissa on suuria kulttuurisia, uskonnollisia ja sosiaalisia ja muita eroja. 
Sosiaalisen koheesion edistäminen ei voi tapahtua kuin siten, että nuorille sukupolville 
saadaan iskostettua tietyt periaatteet ja etenkin yhteisvastuullisuus ja suvaitsevaisuus kaikkia 
kohtaan, jotta ajattelutavat saataisiin kehittymään.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 20
3 artiklan 4 alakohdan johdantokappale

4. Yleistavoitteen ”Myötävaikutetaan 
nuorten toimintaa tukevien järjestelmien 
laadun ja nuorisoalalla toimivien 
kansalaisjärjestöjen edellytysten 
kehittämiseen” osalta:

4. Yleistavoitteen ”Myötävaikutetaan 
nuorten toimintaa tukevien järjestelmien 
laadun ja nuorisoalalla toimivien 
kansalaisjärjestöjen toiminnan 
vahvistamiseen ja edellytysten 
kehittämiseen unionin tavoitteiden 
toteuttamiseksi nuorisoalalla ” osalta:

Or. fr

Perustelu

On tarpeen täsmentää millaista tukea annetaan kansalaisjärjestöille, joilla on keskeinen rooli 
EU:n tavoitteiden toteuttamisessa nuorisoalalla. Päätöksen 4 artiklan 4 kohdan mukaan 
tukijärjestelmiin ja kansalaisjärjestöihin liittyvien toimien "tavoitteena on tukea Euroopan 
tasolla toimivia nuorisojärjestöjä, muun muassa nuorison kansalaisjärjestöjen toimintaa."

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 21
3 artiklan 4 alakohdan d alakohta

d) Parannetaan nuorisotiedotusta. d) Parannetaan nuorisotiedotusta erityisesti 
Euroopan unionista ja sen toiminnasta 
myös nuorisopolitiikan alalla.

Or. fr

Perustelu

Nuorisotoimintaohjelman pitäisi parantaa nuorten tietoja Euroopan unionista ja yhteisön 
politiikasta, mukaan lukien nuorisopolitiikka, jotta voidaan edistää "nuorten Euroopan 
kansalaisuutta", joka on 2 artiklan mukaan yksi ohjelman tavoitteista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 22
4 artiklan 3 alakohta

Tällä toimella tuetaan 5 artiklan mukaisten Tällä toimella tuetaan 5 artiklan mukaisten 



PE 359.941v01-00 6/17 AM\569439FI.doc

FI

ohjelman kumppanuusmaiden hankkeita, 
etenkin nuorten ja sosiaalipedagogiikan alan 
työntekijöiden vaihtoa, nuorten keskinäistä 
ymmärtämystä ja yhteisvastuuta vahvistavia 
aloitteita sekä nuorisoalaan ja 
kansalaisyhteiskuntaan liittyvää yhteistyötä 
näissä maissa.

ohjelman kumppanuusmaiden hankkeita, 
etenkin nuorten ja sosiaalipedagogiikan alan 
työntekijöiden vaihtoa, nuorten keskinäistä 
ymmärtämystä ja yhteisvastuuta ja 
suvaitsevaisuutta vahvistavia aloitteita sekä 
nuorisoalaan ja kansalaisyhteiskuntaan 
liittyvää yhteistyötä näissä maissa.

Or. fr

Perustelu

Euroopan unionissa on suuria kulttuurisia, uskonnollisia ja sosiaalisia ja muita eroja. 
Sosiaalisen koheesion edistäminen ei voi tapahtua kuin siten, että nuorille sukupolville 
saadaan iskostettua tietyt periaatteet ja etenkin yhteisvastuullisuus ja suvaitsevaisuus kaikkia 
kohtaan, jotta ajattelutavat saataisiin kehittymään.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Esther Herranz García

Tarkistus 23
6 artiklan 2 kohta

2. Rajoittamatta liitteessä määriteltyjen, 
toimien toteuttamista koskevien sääntöjen 
soveltamista ohjelma on suunnattu 13–30-
vuotiaille nuorille.

2. Rajoittamatta liitteessä määriteltyjen, 
toimien toteuttamista koskevien sääntöjen 
soveltamista ohjelma on suunnattu 15–28-
vuotiaille nuorille.

Or. en

Perustelu

Esittelijä tukee ohjelman toiminta-alan laajentamista (aiemmin se oli suunnattu 15–25-
vuotiaille) ohjelman joustavuuden lisäämiseksi ja jotta se heijastelisi nuoruuden muuttuvaa 
luonnetta. Hän ehdottaa kuitenkin, että yläikärajaksi vahvistettaisiin 28 vuotta 30:n sijasta ja 
alaikärajaa alennettaisiin 13 vuoteen vain erityistilanteissa budjettiin liittyvien rajoitusten 
takia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eva-Britt Svensson

Tarkistus 24
6 artiklan 4 kohta

4. Kaikilla nuorilla, ketään syrjimättä, on 
oltava mahdollisuus osallistua 
ohjelmatoimiin liitteessä määriteltyjen 

4. Kaikilla nuorilla, ketään syrjimättä, on 
oltava mahdollisuus osallistua 
ohjelmatoimiin liitteessä määriteltyjen
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yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. 
Komissio ja ohjelmaan osallistuvat maat 
huolehtivat erityisesti sellaisten nuorten 
osallistumismahdollisuuksien 
parantamisesta, joiden on koulutuksellisista, 
sosiaalisista, fyysisistä, 
mielenterveydellisistä, taloudellisista, 
kulttuurisista tai maantieteellisistä syistä 
vaikea osallistua ohjelmaan.

yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. 
Komissio ja ohjelmaan osallistuvat maat 
huolehtivat erityisesti sellaisten nuorten 
osallistumismahdollisuuksien 
parantamisesta, joiden on sukupuoleen 
liittyvistä, koulutuksellisista, sosiaalisista, 
fyysisistä, mielenterveydellisistä, 
taloudellisista, kulttuurisista tai 
maantieteellisistä syistä vaikea osallistua 
ohjelmaan.

Or. en

Perustelu

On pyrittävä siihen, etteivät tytöt jättäisi osallistumatta sukupuoleen liittyvistä syistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anna Hedh

Tarkistus 25
6 artiklan 4 kohta

4. Kaikilla nuorilla, ketään syrjimättä, on 
oltava mahdollisuus osallistua 
ohjelmatoimiin liitteessä määriteltyjen 
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. 
Komissio ja ohjelmaan osallistuvat maat 
huolehtivat erityisesti sellaisten nuorten 
osallistumismahdollisuuksien 
parantamisesta, joiden on koulutuksellisista, 
sosiaalisista, fyysisistä, 
mielenterveydellisistä, taloudellisista, 
kulttuurisista tai maantieteellisistä syistä 
vaikea osallistua ohjelmaan.

4. Kaikilla nuorilla, ketään syrjimättä, on 
oltava mahdollisuus osallistua 
ohjelmatoimiin liitteessä määriteltyjen 
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. 
Komissio ja ohjelmaan osallistuvat maat 
huolehtivat erityisesti sellaisten nuorten 
osallistumismahdollisuuksien 
parantamisesta, joiden on koulutuksellisista, 
sosiaalisista, fyysisistä, 
mielenterveydellisistä, taloudellisista, 
kulttuurisista tai maantieteellisistä syistä 
vaikea osallistua ohjelmaan. Komission ja 
ohjelmaan osallistuvien maiden on 
varmistettava miesten ja naisten 
tasapuolinen osallistuminen.

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Eva-Britt Svensson

Tarkistus 26
8 artiklan 6 kohdan b alakohdan ii alakohta
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ii) Toimistolla on oltava riittävä 
henkilökunta, jolla on kansainvälisessä 
yhteistyöympäristössä tehtävään työhön 
soveltuva pätevyys ja kielitaito.

ii) Toimistolla on oltava riittävä yhtäläisesti 
miehistä ja naisista koostuva henkilökunta, 
jolla on kansainvälisessä 
yhteistyöympäristössä tehtävään työhön 
soveltuva pätevyys ja kielitaito.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on välttämätön, jotta kehitettäisiin ymmärrystä tasa-arvohaasteista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 27
8 artiklan 5 kohta

5. Komissio ja ohjelmaan osallistuvat maat 
huolehtivat siitä, että ohjelmaan kuuluvista 
toimista tiedotetaan riittävällä tavalla.

5. Komissio ja ohjelmaan osallistuvat maat 
huolehtivat siitä, että ohjelmaan kuuluvista 
toimista tiedotetaan riittävällä tavalla 
erityisesti nuorille, joilla on kaikkein 
heikoimmat mahdollisuudet kuten 
maahanmuuttajille ja vähemmistöihin 
kuuluville sekä vammaisille nuorille.

Or. fr

Perustelu

Maahanmuuttajilla ja vähemmistöihin kuuluvilla sekä vammaisilla nuorilla on usein 
vähemmän mahdollisuuksia osallistua nuorisolle tarkoitettuihin aloitteisiin ja ohjelmiin ja 
tämän vuoksi heihin olisi kiinnitettävä erityishuomiota sosiaalisen koheesion vahvistamiseksi 
Euroopan unionissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Esther Herranz García

Tarkistus 28
8 artiklan 5 kohta

5. Komissio ja ohjelmaan osallistuvat maat 
huolehtivat siitä, että ohjelmaan kuuluvista 
toimista tiedotetaan riittävällä tavalla.

5. Komissio ja ohjelmaan osallistuvat maat 
huolehtivat siitä, että ohjelmaan kuuluvista 
toimista tiedotetaan riittävällä tavalla. Ne 
toteuttavat tarpeelliset tiedotustoimenpiteet 
käyttäen mahdollisimman 
tarkoituksenmukaisia välineitä ja 
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kohdentavat kansallisten toimistojen tuella 
ohjelmista tiedottamisen pienimpiin, 
erityisesti alueellisiin ja paikallisiin 
organisaatioihin.

Or. en

Perustelu

Osallistujamäärän kasvattamiseksi valmistelija kehottaa lisäämään ohjelman näkyvyyttä 
parantamalla nuorten käytettävissä olevan tiedon laatua ja tiedonsaantimahdollisuuksia 
mahdollisimman tarkoituksenmukaisten välineiden avulla (nuorten tapauksessa se tarkoittaisi 
televisiota, Internetiä ja matkapuhelimia).

Lisäksi valmistelija pyytää, että kansalliset toimistot toteuttavat itse toimia varmistaakseen, 
että ohjelmasta saatavat tiedot saavuttavat pienimmät organisaatiot etenkin alueellisella ja 
paikallisella tasolla, kuten hajauttamisen lisäämisen periaate edellyttää.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Esther Herranz García

Tarkistus 29
9 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) rahoituksen osalta perusteet (erityisesti 
nuorten henkilöiden määrä, BKTL ja 
maiden välinen maantieteellinen etäisyys), 
joiden mukaisesti hajautetusti toteutettaviin 
toimiin tarkoitetut varat jaetaan ohjeellisesti 
jäsenvaltioiden kesken

c) rahoituksen osalta perusteet, joiden 
mukaisesti hajautetusti toteutettaviin toimiin 
tarkoitetut varat jaetaan ohjeellisesti 
jäsenvaltioiden kesken

Or. en

Perustelu

Valmistelija ehdottaa, että esitetyt rahoituksen perusteet poistetaan, koska ne ovat vain 
suuntaa-antavia. Lopulliset perusteet olisi annettava kattavina.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 30
11 artiklan 3 kohta

3. Komissio ja Euroopan unionin 
jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että yhteisön 
muiden toiminta-alojen kuten koulutuksen, 

3. Komissio ja Euroopan unionin 
jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että yhteisön 
muiden toiminta-alojen kuten koulutuksen, 
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kulttuurin ja urheilun tavoitteiden 
kehittämistä edistäviä ohjelmatoimia 
hyödynnetään.

kulttuurin ja urheilun, sukupuolten tasa-
arvon sekä syrjinnän torjumisen
tavoitteiden kehittämistä edistäviä 
ohjelmatoimia hyödynnetään 

Or. fr

Perustelu

Sukupuolten tasa-arvoa sekä syrjinnän torjumista edistävät toimet ovat erittäin tärkeitä, sillä 
kyseessä ovat nuorten parissa toteutettavat toimet, joiden toivotaan johtavan ajattelutapojen 
kehittymiseen. Jäsenvaltioiden ja komission olisikin hyödynnettävä näitä toimia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anna Hedh

Tarkistus 31
15 artiklan 3 kohta

3. Ohjelmaan osallistuvien maiden on 
toimitettava komissiolle 30 päivään
kesäkuuta 2010 mennessä raportti ohjelman 
täytäntöönpanosta ja 30 päivään kesäkuuta 
2015 mennessä raportti ohjelman 
vaikutuksista.

3. Ohjelmaan osallistuvien maiden on 
toimitettava komissiolle 30 päivään 
kesäkuuta 2010 mennessä raportti ohjelman 
täytäntöönpanosta ja 30 päivään kesäkuuta 
2015 mennessä raportti ohjelman 
vaikutuksista. Ohjelmaan osallistuvien 
maiden on ohjelman täytäntöönpanoa ja 
ohjelmien vaikutuksia koskevissa 
raporteissaan erityisesti selvitettävä kuinka 
tasa-arvotavoitteet on saavutettu sekä miten 
on edistetty nuorten, joilla on heikommat 
edellytykset, mukaan lukien 
toimintarajoitteisten nuorten osallistumista. 
Komission on ennen tätä selontekoa 
annettava maille asianmukaista tukea ja 
käytännön ohjeita.

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Eva-Britt Svensson

Tarkistus 32
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Perustamissopimuksessa otetaan 
käyttöön unionin kansalaisuus ja määrätään, 
että yhteisön toiminnan tavoitteena 

(1) Perustamissopimuksessa otetaan 
käyttöön unionin kansalaisuus ja määrätään, 
että yhteisön toiminnan tavoitteena 
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yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
sekä nuorisoasioiden alalla on muun muassa 
kannustaa kehittämään nuorisovaihtoa ja 
sosiaalipedagogiikan alan ohjaajien vaihtoa.

yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
sekä nuorisoasioiden alalla on muun muassa 
kannustaa kehittämään nuorisovaihtoa ja 
sosiaalipedagogiikan alan ohjaajien vaihtoa 
ja naisten ja miesten tasa-arvoa.

Or. en

Perustelu

On lisättävä myös naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 33
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Euroopan unionista tehty sopimus 
perustuu vapauden, demokratian sekä 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
kunnioittamisen periaatteeseen, ja nuorten 
aktiivisen kansalaisuuden tukemisen on 
edistettävä näiden arvojen kehittämistä.

(2) Euroopan unionista tehty sopimus 
perustuu vapauden, demokratian sekä 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
kunnioittamisen sekä naisten ja miesten 
tasa-arvon sekä syrjinnän torjumisen 
periaatteeseen, ja nuorten aktiivisen 
kansalaisuuden tukemisen on edistettävä 
näiden arvojen kehittämistä.

Or. fr

Perustelu

Naisten ja miesten tasa-arvo ja syrjinnän torjuminen ovat osa Euroopan unionin 
perusperiaatteita, joita on ehdottomasti levitettävä Euroopan nuorison keskuuteen. Päätöksen 
3 artiklan mukaan nuorisotoimintaohjelman pitää "edistää unionin politiikkojen kehittämistä 
etenkin ... syrjinnän poistamisen alalla...".

Tarkistuksen esittäjä(t): Eva-Britt Svensson

Tarkistus 34
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Euroopan unionista tehty sopimus 
perustuu vapauden, demokratian sekä 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
kunnioittamisen periaatteeseen, ja nuorten 
aktiivisen kansalaisuuden tukemisen on 

(2) Euroopan unionista tehty sopimus 
perustuu vapauden, demokratian sekä 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
kunnioittamisen ja naisten ja miesten tasa-
arvon periaatteeseen, ja nuorten aktiivisen 
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edistettävä näiden arvojen kehittämistä. kansalaisuuden tukemisen on edistettävä 
näiden arvojen kehittämistä.

Or. en

Perustelu

On lisättävä myös naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eva-Britt Svensson

Tarkistus 35
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Lissabonissa 23 ja 24 päivänä 
maaliskuuta 2000 järjestetyssä 
ylimääräisessä Eurooppa-neuvoston 
kokouksessa vahvistettiin unionille 
strateginen päämäärä, johon sisältyy muun 
muassa aktiivinen työllisyyspolitiikka ja 
jossa painotetaan koulutusta ja elinikäistä 
oppimista. Tätä täydentää Göteborgin 
Eurooppa-neuvoston 15 ja 16 päivänä 
kesäkuuta 2001 laatima kestävän kehityksen 
strategia.

(5) Lissabonissa 23 ja 24 päivänä 
maaliskuuta 2000 järjestetyssä 
ylimääräisessä Eurooppa-neuvoston 
kokouksessa vahvistettiin unionille 
strateginen päämäärä, johon sisältyy muun 
muassa aktiivinen työllisyyspolitiikka ja 
jossa painotetaan koulutusta ja elinikäistä 
oppimista sekä naisten työllisyyttä. Tätä 
täydentää Göteborgin Eurooppa-neuvoston 
15 ja 16 päivänä kesäkuuta 2001 laatima 
kestävän kehityksen strategia.

Or. en

Perustelu

On lisättävä myös naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 36
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Perustamissopimuksen 3 artiklan 
mukaan yhteisön toimintaan sisältyy 
myötävaikuttaminen korkealaatuisen 
koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen 
edistämiseen, ja siinä on pyrittävä 
poistamaan eriarvoisuutta miesten ja naisten 
välillä sekä edistämään miesten ja naisten 

(10) Perustamissopimuksen 3 artiklan 
mukaan yhteisön toimintaan sisältyy 
myötävaikuttaminen korkealaatuisen 
koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen 
edistämiseen, ja siinä on pyrittävä 
poistamaan syrjintää, eriarvoisuutta miesten 
ja naisten välillä sekä edistämään miesten ja 
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välistä tasa-arvoa. naisten välistä tasa-arvoa.

Or. fr

Perustelu

Naisten ja miesten tasa-arvo ja syrjinnän torjuminen ovat osa Euroopan unionin 
perusperiaatteita, joita on ehdottomasti levitettävä Euroopan nuorison keskuuteen. Päätöksen 
3 artiklan mukaan nuorisotoimintaohjelman pitää "edistää unionin politiikkojen kehittämistä 
etenkin ... syrjinnän poistamisen alalla...".

Tarkistuksen esittäjä(t): Eva-Britt Svensson

Tarkistus 37
Liite, Toimi 1, 1.1 kohta, 2 kappale

Tämä toiminta, joka perustuu hankkeen eri 
toimijoiden välisiin rajat ylittäviin 
kumppanuuksiin, edellyttää nuorten
aktiivista osallistumista ja pyrkii antamaan 
heille mahdollisuuden tutustua ja perehtyä 
erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin 
realiteetteihin sekä vahvistaa heidän 
tunnettaan Euroopan kansalaisuudesta. 
Etupäässä tuetaan ryhmien monenvälisiä 
liikkuvuustoimia.

Tämä toiminta, joka perustuu hankkeen eri 
toimijoiden välisiin rajat ylittäviin 
kumppanuuksiin, edellyttää tyttöjen ja 
poikien yhtä aktiivista osallistumista ja 
pyrkii antamaan heille mahdollisuuden 
tutustua ja perehtyä erilaisiin 
yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin 
realiteetteihin sekä vahvistaa heidän 
tunnettaan Euroopan kansalaisuudesta. 
Etupäässä tuetaan ryhmien monenvälisiä 
liikkuvuustoimia.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on välttämätön, jotta kehitettäisiin ymmärrystä tasa-arvohaasteista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eva-Britt Svensson

Tarkistus 38
Liite, Toimi 1, 1.3 kohta, 3 kappale

Tällaiset hankkeet tai toiminta perustuvat 
rajat ylittäviin kumppanuksiin. Näin voidaan 
koota Euroopan tasolla yhteen ideoita sekä 
vaihtaa kokemuksia ja hyviä toimintatapoja, 
jotka on saatu sellaisten paikallis- tai 
alueellisen tason hankkeiden tai toiminnan 

Tällaiset hankkeet tai toiminta perustuvat
rajat ylittäviin kumppanuksiin. Näin voidaan 
koota Euroopan tasolla yhteen ideoita sekä 
vaihtaa kokemuksia ja hyviä toimintatapoja, 
jotka on saatu sellaisten paikallis- tai 
alueellisen tason hankkeiden tai toiminnan 
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yhteydessä, joiden tavoitteena on edistää 
nuorten osallistumista yhteisön eri tasoilla.
Tähän toimintaan voi sisältyä nuorten 
tarpeita ja toiveita koskevia kuulemisia. 
Niiden avulla voidaan kehittää uusia 
toimintamalleja, joiden mukaisesti nuoret 
voivat aktiivisesti osallistua Euroopan 
demokratiaan.

yhteydessä, joiden tavoitteena on edistää 
nuorten osallistumista yhteisön eri tasoilla ja 
kehittää ymmärrystä sukupuolten tasa-
arvoon liittyvistä kysymyksistä. Tähän 
toimintaan voi sisältyä nuorten tarpeita ja 
toiveita koskevia kuulemisia. Niiden avulla 
voidaan kehittää uusia toimintamalleja, 
joiden mukaisesti nuoret voivat aktiivisesti 
osallistua Euroopan demokratiaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on välttämätön, jotta kehitettäisiin ymmärrystä tasa-arvohaasteista. 

Tarkistuksen esittäjä(t): María Esther Herranz García

Tarkistus 39
Liite, Toimi 2, 2.1 kohta, 4 kappale

Toimenpide kattaa kokonaisuudessaan tai 
osaksi muun muassa vapaaehtoistyöntekijän 
saaman korvauksen, hänen vakuutuksensa, 
oleskelu- ja matkakulut sekä tarvittaessa 
lisäavustuksen muita heikommassa asemassa 
oleville nuorille.

Toimenpide kattaa kokonaisuudessaan muun 
muassa vapaaehtoistyöntekijän saaman 
korvauksen, hänen vakuutuksensa, ruoan ja 
asunnon, matkakulut sekä tarvittaessa 
lisäavustuksen muita heikommassa asemassa 
oleville nuorille.

Or. en

Perustelu

Jotta taloudellisesti muita heikommassa asemassa olevat nuoret voivat paremmin osallistua 
nuorten vapaaehtoisjoukkojen toimintaan, esittelijä ehdottaa, että tekstiä muutetaan niin, että 
poistetaan taloudelliset esteet (sillä vapaaehtoisen ei pidä maksaa osallistumisestaan, ja 
tarkistus on samansuuntainen toiminnan laatua määrän sijasta korostavan periaatteen 
kanssa).

Tarkistuksen esittäjä(t): Anna Hedh

Tarkistus 40
Liite, Toimi 2, 4.3 kohta

Tällä toimenpiteellä tuetaan toimintaa, jonka 
tavoitteena on antaa nuorisoalaan liittyvää 

Tällä toimenpiteellä tuetaan toimintaa, jonka 
tavoitteena on antaa nuorisoalaan liittyvää 
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koulutusta sosiaalipedagogiikan alan 
ohjaajille kuten nuorisotyöntekijöille, 
hankevastaaville, nuorisoneuvojille ja 
hankkeisiin osallistuville ohjaajille. Lisäksi 
sillä tuetaan kokemusten, asiantuntemuksen 
ja hyvien toimintatapojen vaihtoa näiden 
toimijoiden välillä. Toimenpiteellä tuetaan 
myös toimintaa, joka edistää kestävien ja 
laadukkaiden hankkeiden ja 
kumppanuuksien perustamista ohjelman 
yhteydessä. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä toimintaan, jolla edistetään 
sellaisten nuorten osallistumista, joiden on 
erittäin vaikeaa osallistua yhteisön toimiin.

koulutusta sosiaalipedagogiikan alan 
ohjaajille kuten nuorisotyöntekijöille, 
hankevastaaville, nuorisoneuvojille ja 
hankkeisiin osallistuville ohjaajille. Lisäksi 
sillä tuetaan kokemusten, asiantuntemuksen 
ja hyvien toimintatapojen vaihtoa näiden 
toimijoiden välillä. Toimenpiteellä tuetaan 
myös toimintaa, joka edistää kestävien ja 
laadukkaiden hankkeiden ja 
kumppanuuksien perustamista ohjelman 
yhteydessä. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä toimintaan, jolla edistetään 
tasa-arvonäkökulmaa ja sellaisten nuorten, 
mukaan luettuna toimintarajoitteisten 
nuorten, osallistumista, joiden on erittäin 
vaikeaa osallistua yhteisön toimiin.

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Eva-Britt Svensson

Tarkistus 41
Liite, Toimi 4, 4.5 kohta

Tällä toimenpiteellä tuetaan nuorille 
suunnattua tiedotusta ja viestintää 
parantamalla heidän mahdollisuuksiaan 
käyttää tarvittavia tiedotus- ja 
viestintäpalveluja. Tavoitteena on vahvistaa 
heidän osallistumistaan yhteiskuntaelämään 
ja heidän kehittymistään aktiivisiksi ja 
vastuullisiksi kansalaisiksi. Tämän vuoksi 
tukea annetaan Euroopan ja kansallisella 
tasolla toteutettavaan toimintaan, joka 
parantaa nuorten mahdollisuuksia käyttää 
tiedotus- ja viestintäpalveluja, lisää 
laadukkaan tiedon tarjontaa ja edistää 
nuorten osallistumista tiedon 
muokkaamiseen ja levitykseen. 
Toimenpiteellä edistetään varsinkin 
eurooppalaisten, kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten portaalien kehittämistä ja 
erityisesti nuorille suunnattua tiedottamista 
kaikkien tietokanavien, etenkin nuorten 
laajasti suosimien viestimien, kautta. Tällä 
toimella voidaan myös tukea toimenpiteitä, 

Tällä toimenpiteellä tuetaan nuorille 
suunnattua tiedotusta ja viestintää 
parantamalla heidän mahdollisuuksiaan 
käyttää tarvittavia tiedotus- ja 
viestintäpalveluja. Tavoitteena on vahvistaa 
heidän osallistumistaan yhteiskuntaelämään 
ja heidän kehittymistään aktiivisiksi ja 
vastuullisiksi kansalaisiksi. Tämän vuoksi 
tukea annetaan Euroopan ja kansallisella 
tasolla toteutettavaan toimintaan, joka 
parantaa nuorten mahdollisuuksia käyttää 
tiedotus- ja viestintäpalveluja, lisää 
laadukkaan tiedon tarjontaa ja edistää 
nuorten osallistumista tiedon 
muokkaamiseen ja levitykseen. 
Toimenpiteellä edistetään varsinkin 
eurooppalaisten, kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten portaalien kehittämistä ja 
erityisesti nuorille suunnattua tiedottamista 
kaikkien tietokanavien, etenkin nuorten 
laajasti suosimien viestimien, kautta. Tällä 
toimella voidaan myös tukea toimenpiteitä, 
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joilla kannustetaan nuorten osallistumista 
helposti ymmärrettävien, helppokäyttöisten 
ja nuorten tarpeisiin mukautettujen 
tietotuotteiden ja ohjeiden muokkaamiseen 
ja levittämiseen, jotta tieto olisi 
laadukkaampaa ja helpommin kaikkien 
nuorten saatavilla.

joilla kannustetaan nuorten osallistumista 
helposti ymmärrettävien, helppokäyttöisten 
ja nuorten tarpeisiin mukautettujen 
tietotuotteiden ja ohjeiden muokkaamiseen 
ja levittämiseen, jotta tieto olisi 
laadukkaampaa ja helpommin kaikkien 
nuorten saatavilla. Sukupuolten tasa-arvo ja 
osallistava kielenkäyttö on sisällytettävä 
erikseen ja selvästi kaikkiin julkaisuihin.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on välttämätön, jotta kehitettäisiin ymmärrystä tasa-arvohaasteista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anna Hedh

Tarkistus 42
Liite, Toimi 4, 4.8 kohta

Komissio voi järjestää sellaisia seminaareja, 
keskustelutilaisuuksia tai kokouksia, joilla 
voidaan edistää ohjelman toteuttamista. Se 
voi myös toteuttaa asianmukaista tiedotus-, 
julkaisu- ja levitystoimintaa sekä ohjelman 
seuranta- ja arviointitoimia. Tätä toimintaa 
voidaan rahoittaa hankintamenettelyn kautta 
myönnettävillä avustuksilla, tai se voi olla 
suoraan komission järjestämää ja 
rahoittamaa.

Komissio voi järjestää sellaisia seminaareja, 
keskustelutilaisuuksia tai kokouksia, joilla 
voidaan edistää ohjelman toteuttamista. 
Komissio antaa myös tarkoituksenmukaista 
tukea ja käytännön ohjeita ohjelmaan 
osallistuville maille, jotka haluavat laatia 
erityisiä tasa-arvosuunnitelmia ennen 
ohjelman toteuttamista. Se voi myös 
toteuttaa asianmukaista tiedotus-, julkaisu-
ja levitystoimintaa sekä ohjelman seuranta-
ja arviointitoimia. Tätä toimintaa voidaan 
rahoittaa hankintamenettelyn kautta 
myönnettävillä avustuksilla, tai se voi olla 
suoraan komission järjestämää ja 
rahoittamaa.

Or. sv


